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Nálunk van ido Önre.´́

Azonnali ügyintézéssel várjuk kedves Ügyfeleinket
újonnan nyílt irodánkban, személyre szabott finanszírozási 
és megtakarítási megoldásokkal.

• Egyedi kamatkedvezmények
• Ingatlancélú állami támogatások
• Lakástakarék – folyamatos számlanyitási akciók
• Gyorsított ügyintézés várakozási ido nélkül
• Szombaton is nyitva

9022 Gyor, Aradi vértanúk útja 12. Ny.: h–p.: 9–17, szo.: 9–13. Tel.: +36-30/986-2416
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A HB Trockenbau Kft. az osztrák Kaefer támogatásával
lehetôséget kínál Önnek a gipszkartonszerelô szakma elsajátítására.

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

szerzô: földvári gabriella
fotó: régi gyôr fb

Kíváncsi rá, miért nem Széche-
nyiről nevezték el Újváros főutcá-
ját, vagy hogy miért volt szinte
mindegyik iparosnak, kereske-
dőnek italmérési engedélye is? 

A város településrészeit bemutató
sorozatot indított a Kisfaludy Károly
Könyvtár, ahol az első két előadás
Újváros múltját elevenítette fel. Di-
mény Gábor építész Újváros létrejöt-

téről, önépüléséről és arról beszélt,
milyen események befolyásolták a
történetét. 

Dimény Gábor kedvenc meséje
szerint, a mai napig nem tisztázott, mi-
ért Kossuth Lajosról nevezték el Újvá-
ros főutcáját, hiszen az államférfi csak
keresztülhajtott a városon Buda és
Bécs közötti utazásai során. Azonkí-
vül, hogy egy győri patikuslányt vett
feleségül, más történelmi cselekedet

Mesék Újvárosból
nem köti a településhez. Az építész
szerint, az lett volna a helyénvaló, ha
Széchenyi Istvánról nevezik el a főutat,
ugyanis a „legnagyobb magyar” Győr-
ben lett katonatiszt 17 és fél évesen,
részt vett Újváros erődépítésében, irá-
nyította a sáncépítéseket. Családjá-
nak Győrben palotája volt, ő mégis az
Aranybárány fogadóban lakott, a kato-
nahelyén. Élete utolsó magyarországi
éjszakáját is ott töltötte. Amikor 1848.
szeptember 4-én lemondott a minisz-
terségről, orvosa, Balogh Pál kíséreté-
ben a Bécs közelében fekvő Döblingi

szanatóriumba utazott, és útközben
az Aranybárányban szálltak meg, itt
vett búcsút hazájától. A kezdet és vég
csodálatos találkozása ez, a történet-
nek azonban semmiféle emléke nincs
Újvárosban – hangsúlyozta az előadó.

Dimény Gábornak kedvenc épüle-
te is van Újvárosban, vagyis olyan,
amely nincs is. Ez pedig a Zichy-ká-
polna, melyet 1695-ben Zichy István
gróf építtetett, ahol a Zichy-család te-

metkezési helye volt, és ez egyben va-
lószínűleg Újváros legelső temploma
is. Az építész elárulta, az altemplom a
Róth Ede utcában, ferdén keresztben
található a föld alatt, úgy, hogy az ap-
szisa belelóg a zsinagóga udvarába.

Perger Gyula néprajzkutató a 18–
20. századi polgári életről mesélt, a
kocsmák, fogadók és szállodák tükré-
ben. Perger Gyula kutatásai során fel-
fedezte, hogy a lakosság és a házak
arányában, hihetetlenül sok volt az
italmérés Újvárosban. Vajon miért? A
néprajzkutató elárulta, ekkor még
nem volt vezetékes víz, a Dunából
hordták a vízhordók jó pénzért az élte-
tő nedűt, így a borivás a mindennapi
élet része volt. A mesteremberek
ezért italmérési jogot is szereztek,
hogy a szakmájuk mellett ebből is
fenntartsák magukat. Később aztán
voltak olyan szakmák, amelyek a bor-
kimérések miatt haltak ki, mert a mes-
terek abból jobban megéltek, mint sa-
ját szakmájukból. A könnyű asztali bo-
rokat a közeli Sokoróaljáról, Nyúlról,
Ravazdról, Újbarátról hozták, ahol a
kettős birtokos rendszernek köszön-
hetően, a városi polgár megtarthatta

a szőlőbirtokait is. Így volt elegendő
bor Újváros kiszolgálására.  

Másik érdekesség Újvárosból,
amit Perger Gyula az iratokból kiderí-
tett, hogy a fazekasok nem a Fazekas
utcában, hanem a régi Rác utcában
tevékenykedtek, és ezekből a mester-
emberekből lettek később a híres új-
városi kályhások, a míves kályhás
mesterek. Többek között innen vitték
az egri líceumba is a kályhákat. Saj-
nos a 20. század közepére ez a mes-
terség is megszűnt a városrészben. 

Az előadásokat rendszerint a Régi
Győr fotóarchívumából válogatott il-
lusztrációkkal színesítik. A Kossuth ut-
cán szinte minden házról van emlék, mi-
nél régebbi egy fotó, annál izgalmasabb
– tájékoztatott Kozma Endre, aki tíz éve
gyűjti az emlékeket, mára már több mint
16 ezer fotót dolgozott fel és tett közzé a
Facebook-oldalán. Egy padlásról példá-
ul nemrégiben több ezer, Győrt ábrázoló
színes diakép és papírkép került elő, van-
nak olyan fotók is, amiről nem tudni, hol
készült, ilyenkor Kozma Endre megkér-
dezi követőit, hátha valaki felismeri az
épületet, a helyszínt, így tárul elénk Újvá-
ros múltja is a képeken.


